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Nitto Grup, sürekli olarak yeni değer yaratmak suretiyle global 
toplumun sağlık ve refahına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Güçlü 
kurumsal yönetim, farklılıklara kucak açılması ve en yüksek 
dürüstlüğün idame ettirilmesi değer yaratma çalışmalarımızın 
esaslarıdır. Her birimizin davranışı kurumsal değerimizi güçlü bir 
şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, günlük iş çalışmalarımız esnasında 
hangi tip davranışlarda bulunmalıyız?
Turnuvada yarışan bir spor takımı hakkında düşünelim. Sürekli 
olarak kazanabilmek için, takımın yalnızca yetenekli ve takım olarak 
iyi performans göstermesi yeterli olmayacaktır, aynı zamanda fair 
play sağlamak için turnuva kurallarına da harfiyen riayet etmelidirler. 
Nitto Grup İş Ahlakı Rehberinde temel değerlerimiz belirtilir ve her 
birimiz için günlük çalışmalarımızda sağlıklı kararlar almamıza 
yardımcı olmak için turnuva kuralları gibi görev yapar. Bu Rehber 
çalışanlara; Nitto Kişisi olarak etik davranışlarında yol gösterir. 
Kurumsal kalitemizi ve değerimizi arttırabilmemiz için bu Rehbere 
daima uymanızı rica ediyorum.
 Her zaman olduğu gibi, Nitto Grup’ a toplumun güvenmesini ve 
önümüzdeki uzun yıllar boyunca başarılı olmaya devam etmesini 
sağlayalım! 

Hideo Takasaki
Nitto  Grubu CEO’su

Nitto, yenilikçi fikirler ile
müşterilerin değer yaratımına

katkıda bulunur

Kurumsal Felsefe



Giriş

03 04

Nitto Grubu çalışanları olarak, sıklıkla ticari faaliyetimizin seyrinde 
bir dizi etik ve yasal sorunlar ile karşı karşıya gelmekteyiz. 
Her çalışandan, yasal veya etik iş kararlarının verilmesinde 
zorluklarla karşı karşıya geldiğinizde (bundan sonra kısaca 
“Rehber” olarak anılacak) Nitto Grubu İş Ahlakı Rehberini 
kullanması beklenmektedir.

Yerel yasalar veya kurumsal ya da yerel kurallar esas alınan bu 
yönergeye uymayan herhangi bir çalışanın disiplin cezasına tabi 
olması mümkündür.

• Hareketim söz konusu Rehber, Nitto Grubu politikaları ve 
prosedürleri ve yasaya uygun mudur? 

• Müşterilerimiz, hissedarlarımız, halk/kamuoyu veya ailem 
buna nasıl bakacaktır?

• “Açık olma, adil davranma ve elimden gelenin en iyisini 
yapma” gibi temel ahlaki ilkeyi uyguluyor muyum?

Herhangi bir faaliyetin uygunluğu ve ahlakiliğinden 
emin değilseniz, kendinize şu soruları sorunuz:

İletişim Kanalı

Bu Kılavuz İlkelere aykırı davranışlar hakkında bir bilginiz veya bu 
konuda sorularınız varsa, aşağıda listelenen kişi veya bölüm /
birim ile derhal iletişime geçmelisiniz.

Kontak Konu

Üst Yöneticiniz Günlük İş Aktivitesi

İK Taciz, insan hakları/işçilik konuları

Kurumsal 
Bölümün ilgili 
kısmı

Hukuki şikayetler, satınalma işleri, kalite 
kontrol, bilgi güvenliği, iş güvenliği/
çevresel konular, ithalat ihracat 
kontrolleri

 Ancak, bunun yetersiz veya uygunsuz olduğunu 
düşünüyorsanız, sayfa 05’de belirtilen İletişim Kanalına 
başvurmanız önerilir.
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Çalışma  
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S.07-11
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Diliminizde
S.38-41

Varlıkların  
Korunması
S.12-18
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İletişim Kanalı

Uygunsuzluk Bildirimine Cevap Süreci

▶	Yerel Kontak:

  
 veya Nitto Denko Şirketi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü*

▶	Dış Kontak:
 Japonya İş Etiği Hattı*
 Güney Asya Bölgesi Nitto Güney Asya Yardım Hattı*

 Sorunlarınızı isimsiz olarak raporlayabilirsiniz.
 * Detaylar için bölgesel COMPASS sitenizi ziyaret ediniz.

Aşağıdaki akış şemasına göre, yukarıda bahsedilen KSS bölümü 
ve/veya İK bölümü uygunsuzluk bildirimine cevap verecektir. 

Aksiyona 
Gerek Yok

Aksiyon Gerekli 

❶	Bildirim ❷	İçerik Kontrolü ❸	Araştırma

❹	Araştırma 
Sonucunun Özeti

❺	Bildirimde Bulunan Kişiyi 
Bilgilendirme

❻	Her Grup Şirketindeki 
Komiteye Sunum

Bu süreçte tüm taraflar gizlilğe önem gösterecektir.
Bildirdiğiniz uygunsuz durum nedeniyle siz 
cezalandırılmaycaksınız veya adil olmayan bir şekilde 
muameleye tabi olmaycaksınız. Nitto Grubu uygunsuzluk 
bildiriminde bulunanlara karşı tehdide veya öç alınmasına izin 
vermeyecektir. 

01. İstihdam  ----------------------------------------------------------  S.07
02. İş Sağlığı ve Güvenliği  ---------------------------------------  S.08
03. Tacizsiz İşyeri  --------------------------------------------------  S.09
04. Zararlı-Maddesiz İşyeri  --------------------------------------  S.10
05. Çalışanın Mahremiyeti  ---------------------------------------  S.11

01. Zamanın ve Varlıkların Kullanılması  ----------------------  S.12
02. Özel Bilgiler  -----------------------------------------------------  S.13
03. Bilginin İstem Dışı İfşa Edilmesi  ---------------------------  S.14
04. İletişim Sistemi  -------------------------------------------------  S.15
05. Medya, Analistler, Vekiller ve Diğerlerinden Temas ---  S.16
06. Fikri Mülkiyet Hakkı  -------------------------------------------  S.17
07. Nitto Grubundan Ayrılma  ------------------------------------  S.18

01. Raporlama, Kaydetme ve Koruma  ------------------------  S.19
02. Nitto Grubu Taahhütlerini Yerine Getirme Yetkisi   -----  S.20
03. Tedarikçilerle İlgili İşlemler  ----------------------------------  S.21
04. Sahada Rekabet Etme   --------------------------------------  S.22
05. Rakiplerle İlişkiler  ----------------------------------------------  S.23
06. Başkaları Hakkında Bilgi Edinilmesi ve Kullanılması  ---  S.24
07. Ticari Markalar ile Telif Haklarının Kullanılması  -------  S.25
08. Hediyelerin Alınması (Kabul Edilmesi)  -------------------  S.26
09. İş İkramları/İmkanları  -----------------------------------------  S.27
10. Eğlence Olanağı Sağlama ve Hediye Verme  ----------  S.28
11. Devlet Görevlileri ile İlişkiler  --------------------------------  S.29
12. Küresel Çevre ve Toplumlar ile Etkileşimler  ------------  S.30

01. Yasalara Uyum  -------------------------------------------------  S.31
02. Muhasebe ve Mali Raporlama  -----------------------------  S.32
03. Rekabet  ----------------------------------------------------------  S.33
04. İhracat ve İthalat  -----------------------------------------------  S.34
05. Çevre  -------------------------------------------------------------  S.35
06. Kamu Sektörü Tedariki  ---------------------------------------  S.36
07. Lobicilik/Lobi Faaliyetleri  ------------------------------------  S.37

01. Herhangi bir rakibe yardımcı olmak  ----------------------  S.38
02. İçerden Bilgilendirme ve Dahili Bilgilerin Kullanılması  ---  S.39
03. Politik Faaliyetlere Katılma ----------------------------------  S.40
04. Size Yakın Birisinin Endüstri Kolunda Çalışması  ------  S.41

İletişim Kanalı  --------------------------------------------------------  S.04
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Çalışma Ortamı Çalışma Ortamı01

İstihdam

Her bir çalışanın, Nitto Grubunu çalışmak için daha teşvik edici ve 
tatminkar bir yer haline getirilmesinde özgün bir rolü vardır. Nitto 
Grubu, çalışanların hepsinin birbirine saygı ve itibar çerçevesinde 
davranacağı beklentisi içindedir.  
İyi küresel vatandaşlar olarak, dünya genelinde yaşadığımız ve 
çalıştığımız toplumlarda sosyal açıdan sorumlu bir şekilde 
hareket etmekteyiz. 
Nitto Grubu tesislerinin tamamı, eşit istihdam fırsatı ve adil 
muamele politikasının uygulanması konusunda kararlıdır.

İstihdam, terfi alma (promosyon), ödeme oranı ve diğer 
tazminat şekilleri, sosyal yardımlar, eğitim, disiplin ve fesih 
gibi insan kaynakları işlemlerinin tamamı, eşit istihdam 
fırsatı ilkesine dayanacaktır. 
İnsan ticaretini, bağlı emeği (borç karşılığında çalıştırma), 
çocuk işçiliğini, zorla çalıştırmayı ve modern 
köleliği tüm tesislerimizde yasaklıyoruz ve 
nerede çalıştığınıza bakılmaksızın 
çalışanların yürürlükteki yasaların 
gerektirdiği tüm hakları almasını 
şart koşuyoruz.
Yürürlükteki yasalar ile izin 
verilmiş olsa bile, bireysel itibar 
ve saygınlığı korumayan 
faaliyetlerle iştigal etmeyi 
yasaklamaktayız.

Eşit istihdam ve adil davranış ilkemize ne tür 
konular dahil edilmiştir?

02

İş Sağlığı ve Güvenliği

Güvenli bir işyerine sahip olmak, hepimiz ve ailelerimiz için en 
önemli yararlardan biridir. Nitto Grubu, çalışanların tamamı için 
güvenli bir çalışma ortamını sağlamaya kararlıdır. Ticari 
faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek her türden zarar-ziyandan 
kaçınma çabası içinde bulunmaktayız.  

Her zaman için, şirket yerleşimi üzerinde, Nitto Grubu 
çalışanları, yüklenicileri, tedarikçileri ve konukları tarafından 
silahlar vs gibi her türden tehlikeli aletlerin bulundurulmasını 
yasaklamaktayız. 
Zarar verici tehditler veya sindirici/gözdağı veren veya 
husumet dolu bir iş ortamı yaratan veya başka bir çalışanın 
işini veya performansını tehdit eden, sekteye uğratan veya 
müdahale eden herhangi bir işlem veya zarar tehditlerine 
tolerans göstermemekteyiz.
Güvenlik uygulamalarının izlenmesi, kısa yollardan 
kaçınılması, kimyasal maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 
tespit edilmiş güvenlik prosedürleri ve kurallarına özenli bir 
şekilde sadık kalmaktayız.
Nitto Grubunun her bir organizasyonunun, kendi yönetim 
ekibi tarafından güçlü bir şekilde desteklenen aktif bir 
güvenlik ve sağlık programına sahip olmasını gerekli 
görmekteyiz.

Güvenli ve sağlıklı bir işyeri tesis etmek için hangi 
kural ve uygulamaları takip etmekteyiz? 
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Çalışma Ortamı Çalışma Ortamı03

Tacizsiz İşyeri

Dünya genelindeki Nitto Grubu tesislerinin tamamı tacizden ari bir 
çalışma ortamını muhafaza etmektedir; bunlar, çalışanların birbirine ve iş 
yaptığımız kimselere karşı saygı çerçevesinde hareket ettiği yerlerdir.
Çalışanları kapsamasına ilaveten, tacizsiz işyeri politikamız, çalışanların 
dış tedarikçiler gibi, iş ortaklarımıza karşı yönlendirilmiş taciz 
uygulamasını yasaklamaktadır. Benzeri şekilde, iş ortaklarının 
tamamının, Nitto Grubu tesislerinde herhangi bir tacizle iştigal etmesi 
yasaktır. 
Bu politika aynı zamanda da, işyeri dışındaki iş bağlantılı faaliyetler için 
de geçerlidir.

Irk, renk, dini inanç, cinsiyet, cinsiyet kimliği veya ifadesi, cinsel 
yönelim, ulusal menşei veya köken veya fiziksel/bedensel veya 
zihinsel engelli olma hali, yaş, tıbbi koşul, medeni hal veya her 
türden diğer korunan statüler gibi herhangi bir kişinin korunan 
statüsüne dayanan ister şifahi, ister fiziki isterse de görsel olsun, 
hoş karşılanmayan bir hareket tarzı. 
Küfürlü dil, fiziksel saldırı, kasti olarak zarara/yaralanmaya yol 
açma, başkalarının huzurunu 
kaçıran davranış, kasti rahatsızlık 
veya başkalarının tehdit edilmesi. 
İstenmeyen cinsel teklifler, cinsel 
iltifat isteği, bunların yanında da, 
cinselliğe dayanan sair fiziksel, 
şifahi veya görsel hareket tarzı.

Tacizsiz bir işyerinde hangi davranışlar açıkça 
yasaklanmıştır? 

04

Zararlı-Maddesiz İşyeri

Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için ciddi bir tehdit teşkil eden 
alkol veya uyuşturucu kullanımı. Nitto Grubu, dünya genelindeki 
yerleri kapsayan uyuşturucusuz/alkolsüz bir işyeri politikasına 
sahip olup, bu politika sadece çalışanlara değil, aynı zamanda da 
tesislerimizdeki konuklara da uygulanmaktadır. 

Hangi hareketler zararlı maddesiz işyerimizde sıkı 
bir şekilde yasaklanmaktadır?

Zararlı-maddesiz işyeri politikamız ile ilgili istisnalar 
nelerdir?

İşyerinde alkolün, yasadışı uyuşturucu ve diğer kontrollü 
maddelerin kullanımı veya bulundurulması.
Alkolün, yasadışı uyuşturucu maddelerin veya herhangi bir 
diğer kontrollü maddenin etkisi altında iken, görevde olma, 
ekipmanı kullanma veya araçları sürme.
Dünyanın bazı bölgelerinde, yasadışı uyuşturucu 
maddelerin kullanımı ölüm cezasına tabidir.

Alkollü içeceklerin, yönetimin onayı ile şirket-sponsorluğu 
altındaki etkinliklerde sunulmasına izin verilmektedir. Bu 
durumlarda bile, yasal içki içme yaşı gibi, yürürlükteki tüm 
alkollü içki yasalarına uyulması şarttır. Politikamız ile tutarlı 
bir şekilde, bu etkinliklerde sarhoş olma ve aşırı içki 
yasaktır.
Çalışanlar, doktor tarafından tavsiye edilen ilaçları 
kullanacaktır; bunun koşulu, bu tür ilaçların kullanımının iş 
verimini ve çalışanın veya işyerindeki diğer bireylerin 
güvenliğini ters yönde etkilememesidir. 
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Çalışma Ortamı 05

Çalışanın Mahremiyeti

Nitto Grubu, tazminat, tıbbi ve sosyal yardım bilgileri dahil olmak 
üzere, istihdam ile ilgili olan bireysel bilgileri toplamakta ve 
muhafaza etmektedir. Çünkü Nitto Grubu küresel bir şirkettir; 
bireysel bilgilerinizi, iş yaptığımız ülkelerin herhangi biri ile ve/
veya diğer Nitto Grubu şirketleri ile paylaşmamız mümkündür.  
Çalışanların kendine özel haklarını korumak amacıyla, bilgiler her 
nerede kaydedilmiş olursa veya işlemden geçirilirse geçirilsin, 
korumamız altında bulunmaktadır.

Bireysel bilgilerinize erişim iş yaptığımız veya yasal olarak 
bilmesi gereken kişilerle sınırlıdır.
Makul ticari ve yasal gerekçeler ile ilgili olanlar hariç, 
bireysel bilgiler, sadece çalışanın yazılı onayı ile harici 
taraflara açıklanacaktır. 
Sizlerden, kesinlikle gerekli 
olanın haricinde, bireysel 
bilgilerinizi ibraz etmeniz 
talep edilmeyecektir.

Çalışanın mahremiyeti nasıl korunmaktadır?

01

Zamanın ve Varlıkların Kullanılması

Nitto Grubunun zamanı ve varlıkları ortak varlığımızı oluşturmakta 
olup, bunların ticari faaliyetlerimiz için kullanılması gerekmektedir. 
Bunları, yerel politika veya yönetim tarafından spesifik olarak 
onaylanmadıkça, kendi bireysel kullanımımız için kullanmamamız 
gerekmektedir.
Nitto Grubunun varlıklarını korumak amacıyla Şirket, herhangi bir 
çalışanının, Nitto Grubu lokasyonlarına yerleştirilen veya bu 
lokasyonlardan çıkartılan bireysel eşyalarının aranmasını talep 
edebilir.

Nitto Grubuna ait zamanda çalışırken veya Nitto Grubu 
tesislerinde iken, Nitto Grubuna ait olmayan işi 
yapamazsınız veya böyle bir iş arayışı içinde olamazsınız.
Yönetimin veya Şirketin onayı olmaksızın, Nitto Grubunun 
finansal imkanlarını veya varlıklarını bilgisayarlar, ekipman, 
malzemeler, kaynaklar veya sair mülkiyete ait bilgiler dahil 
olmak üzere, herhangi bir harici istihdam veya bireysel 
amaçlı olarak kullanmanıza izin verilmez.
Şirket arabasının bireysel kullanımına, sadece yönetimin 
onayıyla yerel politikada belirtildiyse izin verilmektedir. 
Şirket tarafından dağıtılan geçiş biletlerinin bireysel 
kullanımına sadece bunun iş yükümlülüğü ile çakışmadığı 
veya Şirkete ek bir gidere neden olmadığı zaman izin 
verilmektedir. 

Zamanın veya varlıkların kabul edilebilir veya  
kabul edilemez olan kullanımı nedir?
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Özel Bilgiler

Nitto Grubunun özel bilgileri, her bir çalışanın fikirleri, zorlu 
çalışması ve icadının sonucudur. Bu bilgiler özellikle Nitto 
Grubunun gizli bilgileri olup, bizlere piyasada rekabetçi bir avantaj 
sağlamaktadır; rakiplerin buna/bunlara ulaşması durumunda, 
Nitto Grubu zarar görmüş olacaktır.  
Bir Nitto Grubu çalışanı olarak, her birimizin sahibi olduğumuz 
özel bilgileri koruma yükümlülüğü vardır.

Özel bilgilerimiz; teknik veriler, satış bilgileri, müşteri 
bilgileri, ürün bilgileri, mali veriler, fikri mülkiyet ve benzeri 
dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan hususları 
kapsamaktadır.
Nitto Grubunun özel nitelikli olduğunu varsaydığı veya 
müdürünüzün onayı olmaksızın özel olduğunu 
düşündüğünüz herhangi bir bilgiyi ifşa etmemeniz veya 
dağıtmamanız gerekmektedir. 
Nitto Grubunun özel bilgilerine erişime sahip olan harici 
(sair) taraflardan, proje üzerinde çalışmaya başlamadan 
önce bir gizlilik/ifşa-etmeme anlaşmasını imzalamaları talep 
edilmelidir. 

Özel bilgileri nasıl korumaktayız?

03

Bilginin İstem Dışı İfşa Edilmesi

Nitto Grubu varlıklarını korumak için, tüm çalışanların, özel 
bilgilerin istem dışı bir şekilde ifşa edilmesinden kaçınmaları 
gerekmektedir.

Nitto Grubunun gizli olduğunu varsaydığı veya Nitto 
Grubunun kamu oyuna açıklamadığı bilgileri yetkisiz 
kişilerle tartışmak.
Örneğin bir ticari fuarda, kamusal alanda, trende veya 
uçakta veya cep telefonu ve bilgisayar kullanırken, yetkili  
Nitto Grubu çalışanlarıyla özel bilgilerin tartışılması veya 
gözden geçirilmesi.
Masum veya kasıtsız olarak 
başkalarıyla paylaşabilecekleri 
mülkiyet bilgilerini aile fertleri 
veya arkadaşlarla tartışmak.
Güvenli olmayan bir PC 
(Bireysel Bilgisayar) veya 
USB Belleğinin (şifreli 
veya sair şekilde) 
kaybedilmesi veya 
böyle bir şeyin 
çalınmasına izin 
verilmesi.

İstem dışı / Kasıtsız Yapılan İfşaata Ne Sebep 
Olabilir? 
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Varlıkların Korunması Varlıkların Korunması04

İletişim Sistemi

Nitto Grubunun iletişim sistemleri ticari faaliyetimiz için esası 
teşkil etmektedir.
Nitto Grubu iletişim sistemlerinin kullanımının, Nitto Grubu 
işlerinin yapılması veya yürütülmesi ya da yönetim tarafından 
yetkilendirilmiş olan sair amaçlar için olması gerekmektedir.
Nitto Grubu iletişim sistemlerinin uygunsuz kullanımı, Nitto Grubu 
varlıklarının kötüye kullanımı ya da istismar edilmesidir.

Sohbet odaları, cinsel içerik ve kumar oynama özelliği olan 
veya başkalarının tahammülsüzlüğüne sebep olacak 
internet sitelerini Nitto iletişim sistemlerini kullanarak ziyaret 
etmek.
Nitto Grubu elektronik-posta sistemleriyle elektronik-posta 
ileti zinciri mektuplarının gönderilmesi. 
Nitto Grubu şirket politikasıyla çelişen veya sistem 
depolama veya transmisyon kapasitesinde mutat olmayan 
bir talep koyan elektronik-posta veya internet sistemlerinin 
bireysel kullanımı. 
Yazılımın kanunsuz bir şekilde kopyalanması veya 
yüklenmesi veya Şirketin izni olmaksızın kullanılması.

İletişim sistemlerinin kabul edilmeyen kullanımı 
nedir? 

05

Medya, Analistler, Vekiller ve Diğerlerinden Temas

Nitto Grubu ticari faaliyetleri, gazeteciler, danışmanlar, güvenlik 
analistleri, hissedarlar ve yatırımcılar, araştırmacılar ve emniyet 
görevlilerinin yakın takibi altındadır. İlk önce yerel üst düzey 
yönetiminize danışmadan soruşturma başlatmamanız veya 
onların soruşturmalarına yanıt vermemeniz gerekmektedir.
Soruşturmaların tüm Nitto Grubu ile ilgili olması durumunda, siz 
veya yerel veya bölümün üst düzey yönetiminin, Nitto Grubu 
kurumsal departmanı ile istişarede bulunması gerekmektedir.

Medyadan kaynaklanan soruşturmalarda – Kurumsal halkla 
ilişkiler departmanı/bölümü ile istişare ediniz.
Analistler, hissedarlar veya yatırımcılardan kaynaklanan 
soruşturmalarda – kurumsal 
yatırımcı ilişkileri 
departmanı/bölümü ile 
istişarelerde bulununuz.
Yasal vekillerden 
kaynaklanan 
soruşturmalarda – 
Kurumsal Hukuk 
Departmanı ile istişarelerde 
bulununuz.

Kurumsal Departmandaki doğru kontak kişi kimdir?
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Fikri Mülkiyet Hakkı

Görevde iken herhangi bir buluş yapmanız durumunda, bunu 
şirkete bildirmek zorundasınız. Şirketin bilgisi olmaksızın böyle bir 
buluşu/icadı açıklamanıza izin verilmez. 
Buluş ya da icatlar da dahil, görevinizin yerine getirilmesi 
esnasında oluşturulmuş bulunan herhangi bir fikri mülkiyet 
tamamıyla şirkete ait olacaktır.

Sahip olduğunuz fikir, Nitto 
Grubunun asıl veya 
öngörülünen iş 
menfaatleri alanına 
girmemesi veya Nitto 
Grubundaki herhangi bir iş 
görevinden önerilmemesi veya 
kaynaklanmaması durumunda, 
Nitto Grubunun fikri mülkiyet 
haklarını ihlal etmediğinizden 
emin olmak için yöneticinizle 
veya yerel veya kurumsal fikri 
mülkiyet departmanı ile 
istişarede bulununuz.

Fikri mülkiyet hakları konusunda bir sorunuzun 
olması halinde, ne yapmanız gerekir?

07

Nitto Grubundan Ayrılma

Herhangi bir nedenle Nitto Grubundan ayrılmanız durumunda, 
Nitto Grubuna ait tüm mülkiyet birimlerini iade etmeniz ve Nitto 
Grubunun özel bilgilerini korumayı sürdürmeniz zorunluluk arz 
etmektedir.

Nitto Grubunun özel bilgilerini içeren her türlü doküman ve 
araçların iade edilmesi şarttır.
Bir Nitto Grubu çalışanı iken yaratmış olduğunuz fikri 
mülkiyet, sizin ayrılmanızdan sonra şirkete ait olmaya 
devam edecektir. 
Nitto Grubundan ayrılmayı müteakiben, Nitto Grubu özel 
bilgilerini korumaya devam etmeniz gerekmekte olup, bu 
bilgileri rakipleri desteklemek için kullanmamanız 
gerekmektedir.

Hangi mülkiyet birimini iade etmeniz gerekir ve Nitto 
Grubundan ayrılmanızdan sonra beklenen nedir?



Bir Nitto Grubu çalışanı olarak, her birimizin, iş faaliyetlerimizi tam 
ve doğru olarak bildirme/raporlama ve bu faaliyetler hususundaki 
bilgilerin tamamını kaydetme zorunluluğu vardır. 
İlaveten, bu tür bilgilerin muhafazası veya imhasının, Nitto 
Grubunun kayıt saklama ve her bir yerel organizasyonun imha 
kural ve yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasaların ilgili 
hükümlerine uyması gerekmektedir. 

Hangi türden raporları ve kayıtları tam doğru şekilde 
ve dürüstçe yapmanız gerekmektedir?

Neden rapor ve kayıtlarımızı doğru şekilde ve 
dürüstçe yapmamız gerekmektedir?

01

Raporlama, Kaydetme ve Koruma

Ticari faaliyetin etkin bir şekilde ve güvenli olarak yerine 
getirilmesi amacıyla, her bir Nitto Grubu Şirketi fiyatlandırma ile 
ilgili bireysel yetkiyi ve diğer belirli sözleşme esas ve koşullarını 
tanımlayacaktır.
Taahhütler ile anlaşmaların, her bir sektör veya şirkette 
onaylanmış kurallara dayanacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Herhangi bir müşteri için ürün hususunda, tarafınıza yetki 
verilmiş olmadıkça veya yönetimden onayınız olmadıkça, 
sözlü veya yazılı taahhütlerde bulunmamanız 
gerekmektedir. 
Ön yönetim onayı olmaksızın, herhangi bir yeni anlaşmayı 
oluşturan veya mevcut anlaşmayı tashih eden sözlü veya 
yazılı taahhütlerde bulunmamanız gerekmektedir.

Anlaşmaların veya taahhütlerin yapılmasında ne tür 
işlemler yasaklanmaktadır? 

02

Nitto Grubu Taahhütlerini Yerine Getirme Yetkisi 
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Raporların hepsinin tam ve dürüst şekilde yapılması 
zorunludur. Örneğin, mühendislik geliştirme raporları, satış 
raporları ve satış siparişleri, muhasebe gelirleri ve 
maliyetleri, araştırma raporları, kaza raporları ve harcama 
raporları. 

Doğru şekilde ve dürüstçe raporlama ya da bildirimde 
bulunma, ahlaki ve dürüst bir şirket olma itibarımızı 
desteklemektedir; bu durum bizlere, beklenen standartlar ve 
yasal yükümlülüğe uygun olarak faaliyette bulunma olanağı 
vermektedir. 
Dürüst olmayan bir raporlama (bildirim) hukuki veya hatta 
cezai yükümlülüğe neden olabilmektedir.



Nitto Grubu, tedarikçilerin seçimi için adil bir seçme politikasından 
yararlanmaktadır. Fiyatlandırma, teknoloji, kalite vb gibi hususlar 
dahil adil bir rekabete dayanan en iyi tedarikçiyi seçmekteyiz. 
Nitto Grubu çalışanlarının tamamının, adil rekabet gerekliliklerine 
uyması talep edilmektedir.

Rekabet eden tedarikçiler arasında herhangi bir tedarikçi 
konusunda karar verirken, en iyi tedarikçiyi seçmek için 
bulguları tarafsız bir şekilde dikkate almaktayız. 
Herhangi bir özel tedarikçi için çaba sarf etmemeniz veya 
özel bir muamele yaparak etki yapma girişiminde 
bulunmamanız zorunludur.
Tedarikçiler tarafından sunulan fiyatlar 
ve diğer bilgiler, genel olarak gizli 
niteliktedir. Nitto Grubu 
çalışanlarının, izinsiz 
olarak Nitto Grubunun 
dışında bu bilgilerin 
herhangi birini 
kullanmaması 
gerekmektedir.
Tedarikçilerimizden 
karşılık arayışı içinde 
olmamanız gerekir; adil ve 
tarafsız bir ilişki kurmak veya 
sürdürmek zorundayız.

Tedarikçinin seçiminde hangi düşünceler önemlidir?

03

Tedarikçilerle İlgili İşlemler

Müşteriyi memnun eden ürünlerin satışı, Nitto Grubunun adil 
rekabet politikasını oluşturur. Müşteri memnuniyetini 
gerçekleştirmek için, Nitto Grubu, ticari sahada sadece dinamik 
ve etkin bir şekilde değil, aynı zamanda da yasal ve ahlaki olarak 
hareket etme beklentisi içinde bulunmaktadır. 

Rakip ürünler konusunda uygunsuz, hatalı veya yanıltıcı 
beyanlarda bulunarak müşterilerimizin bize karşı saygılarını 
yitirmelerine neden olmamalısınız. 
Rakiplere ve bunların ürünlerine ilişkin kıyaslamaların 
tamamının kanıtlanmış olmasından ve söz konusu 
kıyaslamalar yapıldığında, bunların tam, doğru ve yanıltıcı 
olmadığından emin olmanız gerekmektedir.
Farkında olmanız gereken bir husus, kıyaslamalı tanıtım ya 
da reklamın muhtelif ülkelerde yasaklanmış olduğudur. 
Başkalarının fikri haklarına tecavüz edilmemesine özen 
gösterilmelidir.
Yerel hukuk temsilcilerinize veya Şirketin Hukuk 
Departmanına danışınız.

Ticari rekabet için hangi faktörler önemlidir?

04

Sahada Rekabet Etme 
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Sizlerin ve rakiplerin, zaman zaman, aynı sanayi ve dernek 
toplantılarında karşılaşmanız, konuşmanız ve bu toplantılara 
iştirak etmeniz kaçınılmazdır. 
İlaveten, bir tedarikçi veya müşteri olarak ilişki kurduğunuz 
herhangi bir şirketin Nitto Grubunun bir rakibi olması da 
mümkündür. Bu ilişkileri dikkatli şekilde yürütmemiz 
gerekmektedir.

Rakiplerle olan bütün temaslarda, fiyatlandırma politikası, 
sözleşme koşulları, stoklar, pazar araştırması, üretim 
planları, olanaklar ve herhangi bir diğer özel veya gizli bilgiyi 
müzakere etmek yasaktır.
Herhangi bir rakibin yasaklanmış 
konulardan birini gündeme 
getirmesi durumunda, masum 
bir husus olsa bile, buna itiraz 
etmeniz ve konuşmayı 
kesmeniz gerekmektedir.

Rakiplerle olan ilişkilerinizde dikkat etmeniz  
gereken hususlar nelerdir?

05

Rakiplerle İlişkiler

Normal iş akışı esnasında, rakipler de dahil, diğer 
organizasyonlar ya da kuruluşlar hakkında bilgi edinmek anormal 
bir durum değildir; ancak, bu bilginin edinilmesi ve kullanılmasına 
ilişkin sınırlamalar vardır.

Bilgi edinmek için suiistimaller, hırsızlık, gizli dinleme, rüşvet 
ve çalma gibi yasadışı uygulamalar yasaktır.
Rakip çalışanlarına istihdam sağlayarak herhangi bir rakibin 
gizli bilgilerini edinmek veya gizli bilgiler için bunları 
uygunsuz şekilde teşvik etmek yasaktır.
Hatta yasal olarak edinilmiş bulunan rakip bilgilerinin 
hassas bir şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Nitto 
Grubu, rakiplerimiz de dahil olmak üzere, başkalarının gizli 
bilgilerinin mahremiyetini korumaya kararlı bir prensip 
içindedir.
Bununla ilgili her türden kesin olmayan ya da şüpheli 
davranıştan kaçınmamız gerekmektedir.

Başkaları hakkında bilginin edinilmesi ve 
kullanılması konusunda önemli olan husus nedir?

06

Başkaları Hakkında Bilgi Edinilmesi ve Kullanılması
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Bizler, ürünlerimizi pazarda tanımlamak ve diğerlerinden ayırt 
edilmesini sağlamak için ticari markaları kullanmaktayız. 
Nitto Grubu ticari markaları ile diğer şirketlerin ticari markalarını 
uygun şekilde kabul etmek ve kullanmak önemlidir. Kitaplarda, 
dergilerde, gazetelerde, web sitelerinde vs bulunan bazı metinler, 
şemalar (çizelgeler) ve fotoğrafların, telif hakkı ile korunduğunu 
ve böylece, izin alınmaksızın kopyalanmayacağı veya yeniden 
üretilemeyeceği hususunu lütfen dikkate alınız. 
Nitto Grubu ticari markalarının, özellikle de tescil edilmiş 
markaların, üçüncü taraflarca kullanıldığını tespit etmeniz 
durumunda, yerel veya şirket fikri mülkiyet temsilcileri ile 
görüşmeniz gerekmektedir.

Her ülkede genel olarak, iki tür ticari marka mevcuttur.
Bunlardan birisi, ilgili patent ve ticari marka kuruluşuna 
tescil edilmiş bulunan bir tescilli ticari markadır. Bunun 
herhangi bir ® ile belirtilmesi mümkündür. Örneğin, Nitto 
Grubunun Marka İşareti birden fazla ülkede tescil edilmiş 
bulunan bir ticari markadır. 
Diğeri ise, henüz tescil edilmemiş olan bir markadır. Ticari 
marka statüsü, ™ ile belirtilmektedir. 

Pazarda ne tür ticari markalar mevcut 
bulunmaktadır? 

07

Ticari Markalar ile Telif Haklarının Kullanılması

Nitto Grubu, her bir çalışanın sadece yasal kurallar içinde değil, aynı 
zamanda ahlak kuralları çerçevesinde de hareket etmesini 
beklemektedir. Nitto Grubunun burada gösterilen hediye alma 
politikasına uygun hareket etmeniz beklenmektedir. 
Tarafınıza, itibari değerden daha fazlasına sahip olan bir hediyenin 
verilmesi ve bunun mutat olarak başkalarına teklif edilmemesi 
durumunda, bunun evinize veya ofisinize gelip gelmediğine bakmaksızın 
derhal amirinizi/yöneticinizi konu hakkında bilgilendirmeniz şarttır. Alınan 
hediyenin iadesi veya imha edilmesi için uygun düzenlemeler yapılacaktır 
ve tedarikçi veya müşteriye, Nitto Grubunun hediye alma politikası 
hatırlatılacaktır. 
Para ve krediyi asla kabul etmemeniz gerekmektedir.

Ne siz ne de ailenizin herhangi bir üyesi, herhangi bir tedarikçi veya 
müşteriden, söz konusu tedarikçi veya müşteri ile olan Nitto Grubu iş 
ilişkisini uygun olmayan şekilde etkileyen veya etkileyici bir görüntü 
veren herhangi bir hediye, para veya kredi arayışı içinde olamaz veya 
bunları kabul edemez.
Mutat olarak başkalarına da teklif edilmesi durumunda, tanıtım amaçlı 
herhangi bir ürün veya tatlı (çikolata) türünde olan nominal değerde 
bir hediyeyi kabul edebilirsiniz.
Her bir Nitto Grup şirketi veya sektörü tarafından aksi belirtilmiş 
olmadıkça, kredi kartı şirketleri, oteller, seyahat şirketleri ve 
restoranlar tarafından sunulan promosyonsal primler ve indirimleri, 
bunların bir ikramiye programı çerçevesinde bireysel veya kurumsal/
şirket üyeliğini esas alması durumunda, kabul etmeniz mümkündür. 

Hediye alınmasında kabul edilebilir ve kabul 
edilemez olan hususlar nedir? 

08

Hediyelerin Alınması (Kabul Edilmesi)
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Nitto Grubu, yönetimin de onayıyla mutat iş ikramlarını/
imkanlarını kabul etmenize izin vermektedir.  
Müşteriler veya tedarikçilerin, eğitim veya icrai brifingler 
sağlanmasını uygun bulmaları mümkündür; bu tür faaliyet ile ilgili 
olarak bazı hizmetleri kabul etmek uygun niteliktedir.

Herhangi bir uygunsuzluktan kaçınmak için, yönetimin 
onayını almanız gerekmektedir.
İş imkanlarının makul bir seviyede tutulması şarttır ve yasa 
ile yasaklanmaması ve herhangi bir tedarikçinin veya 
müşterinin ticari faaliyeti ile ilgili uygulamaları ihlal etmemesi 
gerekir.
Söz konusu imkanların sıklık göstermesi ve makul görüntü 
arz etmemesi durumunda, İletişim Kanalı ile istişare 
etmeniz gerekmektedir. 

İş imkanlarının anlaşılması neden önemlidir?

09 

İş İkramları/İmkanları

Ticari faaliyetin akışı içinde rüşvetten veya usule/yasaya aykırı 
etkiden kaçınmak için, Nitto Grubu kendi eğlence ve hediye 
verme politikasını tanımlamaktadır. 
Herhangi bir tedarikçi, müşteri veya sair organizasyonun 
idarecisine veya çalışanına herhangi bir eğlence olanağı sağlama 
veya hediye sunma veya para vermeniz, bu şekildeki bir 
hareketin söz konusu organizasyonun Nitto Grubu ile olan 
ilişkisini uygunsuz şekilde etkilemesi veya etkileme intibaı 
uyandırması durumunda, söz konusu olamaz.

Tanıtım amaçlı bir ürün veya tatlı türü gibi, mutat olarak 
başkalarına da sunulabilen nominal değere sahip bir 
hediyeyi vermeniz mümkündür. 
İşin akışı içinde, yönetimin de onayıyla, herhangi bir 
müşteriyi, tedarikçiyi veya başka bir kuruluşun üyesini 
nominal (makul bedelli) bir öğlen veya akşam yemeğine, 
spor etkinliğine veya kültürel etkinliğe davet edebilirsiniz. 
Müşteriniz, tedarikçiniz veya herhangi bir diğer kuruluş ya 
da organizasyonun herhangi bir eğlence imkanını kabul 
etmesi veya hediyeyi almasının yasaklanmış olması 
durumunda, politikalarına saygılı olmanız zorunludur. 

Eğlence olanağı sağlama ve hediye vermede  
kabul edilebilir olan nedir? 

10

Eğlence Olanağı Sağlama ve Hediye Verme
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Ticari iş ortamında, hediye verme, eğlence olanağı veya başka 
şeylerin sunulması gibi kabul edilebilir uygulamalar, devlet 
görevlileri veya devlet adına hareket edenler için kabul edilemez 
olabilir hatta bazı yasa ve yönetmelikleri ihlal edebilir.

11 

Devlet Görevlileri ile İlişkiler

Bizlerin, insan olarak, hem doğada hem de toplumda bir uyum 
içinde yaşaması gerekmektedir. Bu yönde, Nitto Grubu kendisini 
çevrenin korunmasına ve sosyal katkıların yapılmasına 
adamaktadır.
Aynı zamanda da, yerel ve uluslararası toplumların karşı karşıya 
kaldığı sorunlara el atmak için birlikte çalışacağız. Ürün ve 
hizmetlerin tedariki vasıtasıyla toplumun gelişmesini 
destekleyeceğiz.

12 

Küresel Çevre ve Toplumlar ile Etkileşimler
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Ticari faaliyetimizi yürüttüğümüz her ülkede şirketler ile 
devlet görevlileri arasındaki ilişkileri sevk ve idare eden 
yasa ve yönetmelikleri dikkate almanız ve bunlara bağlı 
kalmanız şarttır. 
Devlet görevlilerine para vermek veya kredi sağlamak kabul 
edilmemektedir. 
Herhangi bir devlet kuruluşunun görevlisine veya çalışanına 
hediye verilmesi, bu şekilde hareket etmenin Nitto 
Grubunun işini etkileme ihtimalinin olması durumunda, 
kabul edilemez niteliktedir. 
Birçok ülke, yasalarında bu tür işlemleri/
hareketleri 
yasaklamaktadır.

Devlet görevlileri (çalışanları) ile olan ilişkilerde 
önemli olan nedir?

Günlük yaşam ve ticari faaliyetin yerine getirildiği tüm süre 
boyunca, kaynakların ve enerjinin korunması ve bunların bilinçli 
şekilde yeniden işlenerek kullanılması için çaba göstermek 
zorunluluğunuz vardır.
Doğayı korumak ve biyo-çeşitliliğin önemini tam olarak 
kavramanız bir zorunluluktur.
Toplumun bir üyesi olarak, herhangi bir salgın hastalık veya 
felaketin meydana gelmesi 
durumunda, restorasyon ve yeniden 
yapılanma için başkalarıyla 
işbirliğine gitmeniz şarttır.
Düzeni rahatsız eden ve insan 
haklarını ve güvenliği tehdit 
eden herhangi bir işlem ya da 
bu tür faaliyetleri destekleyen 
organizasyonlara destek vermek 
kabul edilebilir nitelikte değildir. 

Global çevre ve toplumlarla etkileşimlerde önemli 
olan nedir?



31 32

Yasal Uyum Yasal Uyum

Nitto Grubunun işlerini yürütürken, her birimizin muhtelif yasal 
konularla karşı karşıya gelmemiz mümkündür. Nitto Grubunun 
politikası, ticari faaliyetimiz ya da işimiz için geçerli olan tüm yasa 
ve yönetmeliklere uygun hareket etmektir.

01

Yasalara Uyum

Ticari faaliyet bölgeniz ile ilgili her bir yasa ve yönetmeliğin 
her bir detayını anlamak durumunda değilsiniz; ancak, iş 
yapma yöntemimizi etkileyen yasa ve yönetmeliklerin 
mevcut olduğu hususunda duyarlı olmanız gerekmektedir. 
Yasal uyumu temin etmenin en iyi 
yolu, herhangi bir zaman dilimi 
içinde ve herhangi bir yerde 
ticari faaliyetinizin akışı içinde 
etik olarak davranmaktır. 
Yasal veya etik uyum 
konusunda herhangi bir 
endişeniz varsa, söz 
konusu endişelerinizi 
İletişim Kanalındaki 
herhangi bir kişiye 
iletmeniz 
gerekmektedir.

Harcamaların tamamını eksiksiz ve doğru olarak 
raporlamak ve kayıt altına almak durumunda 
bulunmaktasınız. 
Bu alanlarla ilgili sorumluluğunuz var ise, kuralları 
anlamanız ve bunlara sadık kalmanız zorunludur. Herhangi 
bir bilginin eksik olarak kaydedilmesi veya yanıltıcı veya 
eksik olabilecek bir şekilde raporlanmasında hiç kimseye 
yardımcı olmamak zorundasınız. 
Müşteriler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere, Nitto Grubu 
dışındaki herhangi bir kimseye, kendi gelirlerini veya 
giderlerini nasıl kaydetmeleri veya bildirmeleri gerektiği 
hususunda kesinlikle tavsiyelerde bulunmamanız 
gerekmektedir.

Nitto Grubunun, mali bilgileri doğru bir şekilde ve eksiksiz olarak 
raporlamak için sıkı muhasebe ilkelerini takip etmesi ve söz 
konusu muhasebe ve mali raporlamanın cari yasalara ve genel 
muhasebe standartlarına uyumunu sağlamak için uygun iç 
denetimlere ve süreçlere sahip olması gerekmektedir.  
Muhasebe ve mali raporlama ile ilgili olan yasalara dair ihlallerin, 
para cezalarına, cezalara ve mahkûmiyete neden olması ve 
bunların Nitto Grubu ile ilgili sosyal güvenin kaybına sebep teşkil 
etmesi mümkündür.

02

Muhasebe ve Mali Raporlama

Muhasebe ve mali bilgileri raporlarken nerede 
dikkatli olmanız gerekir?

Ticari faaliyetimiz ile ilgili yasaları nasıl dikkate 
alabilir ve bunlara uygun hareket ederiz?
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Adil olmayan ticaret, tekeller ve karteller gibi, rekabetçi 
sistemin işleyişini kısıtlayan her türden işlem yasaktır.
Fiyatların sabitlenmesi veya müşterilerin ya da bölgelerin 
bölüşülmesi gibi, rekabetçi sistemin işleyişini makul 
olmayan bir şekilde kısıtlayan anlaşmaları yapmamak 
zorunluluğunuz bulunmaktadır. 
Herhangi bir sanayi (dalını) 
yasadışı şekilde 
tekelleştirmemeniz veya 
tekelleştirme girişiminde 
bulunmamanız ve kanuna 
aykırı şekilde bir etkin 
pozisyonu kötüye 
kullanmamanız şarttır.

Rekabet yasaları, Nitto Grubunun iş yaptığı ya da ticari faaliyetini 
sürdürdüğü ülkelerin çoğunda mevcut bulunmaktadır. Rekabet 
yasalarının amacı, adil bir rekabetçi piyasa sisteminin işleyişine 
müdahaleyi önlemektir. 
Nitto Grubu, dünya genelinde rekabet yasalarına uygun hareket 
etmektedir.

03

Rekabet

Rekabet yasaları kapsamında ne tür işlemler 
yasaklanmaktadır?

İhracat ve ithalat yasa ve yönetmelikleri karmaşık bir niteliğe 
sahiptir; ne tür yasa ve yönetmeliklerin ticari faaliyet alanınızla 
ilgili olduğunun farkında olmanız gerekmektedir. Lütfen, her bir 
ülkenin ihracat ve ithalat kontrolü yasa ve yönetmeliklerine tabi 
olabilecek ürünlerin kullanımı, tasarımı, yazılımı, teknik verileri, 
kimyasal komponentleri, teknolojisi ve ürünleri hususunda bilgi 
sahibi olunuz. 
Yetkisiz olarak, Nitto Grubu ürün ve teknolojilerinin ihracat ve 
ithalatını kolaylaştırmak veya yine yetkisiz bir şekilde ihracat ve 
ithalat yapmak yasaya aykırıdır. Ticari faaliyette bulunduğumuz 
her bir hükümetten ihracat ve ithalat yetkisini almamız 
gerekmektedir.
Diğer ülkelerin kaynak kullanımını gerektiren herhangi bir 
geliştirme süreci faaliyeti veya ülkenizden veya ülkenize 
numunelerin sevkiyatını gerektiren müşteri faaliyeti, ihracat ve 
ithalat göstergelerine tabidir.
Başka bir ülkedeki bir Nitto Grubu bölgesine satış ile ilgili 
ürünün şirketler-arası fiyatlarının (transfer fiyatlaması) 
hesaplanması, ihracat ve ithalat göstergelerine tabidir.

Ticari faaliyetimizi sürdürdüğümüz her bir ülkede yürürlükte 
bulunan ihracat ve ithalat yasa ve yönetmeliklerine uygun hareket 
etmemiz zorunludur. İlgili ihracat ve ithalat yasa ve 
yönetmeliklerine uygun hareket etmemekten kaynaklanan cezalar 
katı olup, bunların para cezalarına, ihracat ve ithalat ayrıcalıklarının 
kaybedilmesine veya hapis cezasına yol açması mümkündür. 

04

İhracat ve İthalat

İhracat ve ithalat kontrollerinde önemli olan  
husus nedir?
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Çevre yasa ve yönetmelikleri karmaşık niteliktedir; her bir 
yasa ve yönetmeliğin her bir detayını anlamanız 
gerekmemektedir; ancak, ticari faaliyet sahanızla ne tür 
yasa ve yönetmeliklerin ilgili olduğunun bilincinde olmanız 
icap etmektedir. 
Herhangi bir fabrikadan/tesisten yapılan çevre deşarjları ve 
emisyonların üretimi, ölçümü, kaydı veya raporlanması 
süreciyle karşı karşıya kalmış olmanız durumunda, çevre 
yasa ve yönetmeliklerine uyumlu hareket ettiğinizden emin 
olmanız zorunludur ve ilgili raporların eksiksiz ve doğru 
olmasını da sağlamanız şarttır.
Herhangi bir çevre yasasının ihlali veya böyle bir ihlali 
gizlediği gözüken herhangi bir hareketin farkına varmanız 
durumunda, bu hususu derhal yönetiminize veya İletişim 
kanalındaki bir kişiye bildirmeniz gerekmektedir.

Her zaman, yaşadığımız ve çalıştığımız her yerde, çevre yasa ve 
yönetmeliklerine uygun hareket etmek zorunda bulunmaktayız. 
Ticari faaliyetimizin akışı içinde çevre yasa ve yönetmeliklerine 
uyumu temin etmek için, Nitto Grubumuzun çevre politikalarına 
sadık kalmamız gerekmektedir. Çevre yasalarının ihlalinin, ticari 
faaliyetlerimiz üzerinde ciddi etkisinin olması mümkündür. 
Faaliyet süreçlerimizden kaynaklanan çevresel etkiyi minimum 
seviyeye indirmek için mümkün olan her çabayı göstermekteyiz.

05

Çevre

Çevre yasaları ile yönetmeliklerine nasıl uyumlu 
hareket etmeniz gerekmektedir?

Kamu sektörü yasaları geniş bir kapsamda değişiklik 
gösterdiğinden ve karmaşık nitelikli olduğundan, söz 
konusu yasalara tam olarak uygun hareket etme hususunda 
dikkatli olmamız gerekmektedir. 
Kamu sektörü tedarik süreci esnasında, tedarik konusunda 
gizli bilgi edinmek gibi, kararları olumsuz etkilemeye 
çalışmak.

Kamu sektörü tedarik yasasının amacı, ülke, devlet veya yerel 
idareler gibi kamu sektörüne yardım etmek, adil ve makul 
koşullarda istedikleri ürün ve hizmetleri almaktır. 

06

Kamu Sektörü Tedariki

Kamu sektörü tedarikinde dikkate almanızı 
gerektiren husus nedir?
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Lobicilik faaliyeti ile ilgili olarak devlet görevlileriyle temasa 
geçmeden önce, yönetiminizden gerekli onayı almanız 
zorunludur.
Lobicilik, geniş bir kapsamda olmak üzere, dünya genelinde 
değişiklik göstermektedir. Nitto Grubunun politikası, her 
neresi olursa olsun, Nitto Grubunun iş yaptığı her yerde tüm 
lobicilik yasa ve yönetmeliklerine sıkı şekilde uygun hareket 
etmektir. 

Mevzuatı ve düzenleyici işlem yapılmasını etkileme amacıyla 
devlet görevlileriyle kurulacak herhangi bir temas, lobicilik olarak 
kabul edilmektedir. Lobicilik, yasal sürecin normal, kabul edilebilir 
ve kullanışlı bir parçasıdır. 

07

Lobicilik/Lobi Faaliyetleri

Lobicilik yaparken ne tür kurallara uymanız gerekir?

Özel yaşamınız size aittir, ancak her birimiz, konum olarak, hem 
iş saatinde hem de iş saatleri dışında bir Nitto Grubu çalışanıyız. 
Sizlerden, her zaman için Nitto Grubunun itibarını korumanız 
beklenmektedir. 

01

Nitto Grubu ile kendinize ait zaman dilimi arasında açık bir 
menfaat çatışması, Nitto Grubunun mevcut veya potansiyel ticari 
faaliyeti ile rekabet eden bir organizasyona veya onun işine katkı 
ya da yardım sağlamaktır.

Herhangi bir rakibe yardımcı olmak

Nitto Grubuna rakip olan bir kuruluş için çalışamazsınız, 
çünkü böyle bir durum, sadakatinizi Nitto Grubu ile söz 
konusu kuruluş arasında bölebilecektir.
Sorularınızın olması durumunda, İletişim Kanalında yer alan 
herhangi bir kişi ile temasa geçiniz. 

Bir rakip kuruluşa yardımcı olmamak neden 
önemlidir?
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Uygunsuz şekilde yapılan içerden bilgilendirme etik değildir 
ve bir yasa ihlali oluşturabilecektir. 
Yasanın herhangi bir şekilde ihlali, para cezası ve 
mahkumiyet de dahil olmak üzere, hukuk ve para 
cezalarına neden teşkil edebilecektir.

Nitto Grubu ile olan istihdam sürecinizde, Nitto Grubu veya diğer 
şirketler hakkında kamuoyuna açıklanmamış bilgiler bilginize 
intikal edebilecektir. Şahsi mali veya diğer menfaatiniz ile ilgili 
olarak Nitto Grubu veya diğer şirketler hakkında kamuoyuna 
intikal etmemiş veya “dahili” bilginin kullanımı, kesin şekilde 
yasaktır.

02

İçerden Bilgilendirme ve Dahili Bilgilerin Kullanılması

İçerden bilgilendirmenin kullanılmaması neden 
önemlidir?

Herhangi bir siyasi adaya ya da partiye şirket fonlarını, 
mülkiyet birimlerini veya hizmetlerini yardım olarak 
veremezsiniz. 
Bir Nitto Grubu çalışanı olarak, diğer çalışanların siyasi 
yardımlar yapması hususunda onlara baskı yapamaz veya 
teşvikte bulunamazsınız veya herhangi bir politik aday veya 
partinin desteklenmesine iştirak edemezsiniz.
Siyasi ilişkilerde iştiraki düzenleyen ilgili yasalara uymanız 
gerekmektedir. Bu da siyasi partilere, ulusal siyasi 
komitelere ve bireysel adaylara katkı ya da yardımları 
kapsamaktadır.

Nitto Grubu, çalışanların bilinçli seçmen olma ve sosyal olarak da 
sorumlu, özel vatandaşlar olma haklarına saygı göstermektedir.
Nitto Grubu, bir şirket olarak, politik açıdan her zaman tarafsız bir 
konumda kalacaktır.

03

Politik Faaliyetlere Katılma

Bir özel birey olarak siyasi faaliyetlerde bulunurken hangi 
konuda dikkatli olmanız gerekmektedir?
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İlişkinin yakınlığı sizleri, Nitto Grubu menfaatlerini, elde 
olmayan nedenlerle de olsa riske sokma noktasına 
götürebilecektir. Bu durum konusunda herhangi bir 
endişeniz varsa, söz konusu endişelerinizi İletişim 
Kanalındaki herhangi bir kişiye iletmeniz gerekmektedir.

İki kariyerli ailenin büyümesi ve sanayinin gelişmesiyle, kendinizi, 
eşinizin, veya yakınınız olan herhangi bir kişinin, Nitto Grubunun 
herhangi bir rakibinde veya tedarikçisinde çalışıyor olduğu veya 
birisi tarafından istihdam edildiği bir durumun içinde bulmanız 
mümkündür. 
Herkesin bir kariyer seçme ve takip etme hakkı olmasına rağmen, 
ticari faaliyette güvenliği ve gizliliği temin etmek için, bu tür 
konuları ciddi ve dikkatli şekilde ele almamız gerekmektedir. 

04

Size Yakın Birisinin Endüstri Kolunda Çalışması

Bu ilişkilerin bilincinde olmamız neden önemlidir?
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